
 

 

 

 

 

 

 

 

أثر ممارسات إدارة أداء الموارد البشرية على أداء العاملين في المنظمات  
 سورية MTNدراسة حالة : شركة 

 

 

 

 

 رانيا عيسى االسم:
 الرقم: 

 5437عدد الكممات: 
 الشؤون العممية       التوقيع

 
 

 



1 

 

 فهرس المحتويات:

 الصفحة الــــــمــــحـــــتـــــــوى

 1      ...................................................................فهرس المحتويات... -
 4      ..................................................................................مقدمة -

 الفقرات اإلجرائية

 ....................................................3.......      .................مشكمة الدراسة 

 ..................................................................3........      الدراسات السابقة 

 5.........................      .....................................................أهمية البحث 

 ..................5 ...........................................................     أهداف البحث 

 ..................................................5..........................     فرضيات البحث 

     ............................................................................5 متغيرات البحث 

 ............................................................................7..      منهج البحث 

 المبحث األول: اإلطار النظري

 8 المطمب األول: المفاهيم األساسية في إدارة األداء..............................................

 7  ......................................................................تعريف إدارة األداء..أواًل:     
 8  أهداف إدارة األداء....................................................................... ثانيًا:    

 01.....................  .......عناصر إدارة األداء..........................................ثالثًا:   

 01............................  المعايير األساسية لنظام إدارة األداء.........................رابعًا:   

 01............................   نتائج إدارة األداء...........................................خامسًا: 

 00...............    التطوير التنظيمي.........................................إدارة األداء و سادسًا: 

 00............................    استخدام التكنولوجيا في إدارة األداء........................سابعًا:  

 01....   ................مظاهر الصعوبة في إدارة األداء....................................ثامنًا:  

 01....   أسباب تردد المديرين في تطبيق إدارة األداء........................................تاسعًا:  

  01....   .................................................مقومات نظام إدارة األداء الناجح.عاشرًا:    
 



2 

 

 11  .................................................................... اءالمطمب الثاني: تقييم األد

 03تعريف تقييم األداء.................................................................     أواًل:     

 04..................     أهمية تقييم األداء................................................ثانيًا:    

 04مبادئ و خطوات تقييم األداء........................................................    ثالثًا:    

 06معايير تقييم األداء..................................................................    رابعًا:    

 08..................................................................    طرق تقييم األداء.خامسًا:   

 11أنواع تقييم األداء...................................................................    سادسًا   

 11..    ..........أساليب تقييم أداء الموارد البشرية.......................................سابعًا:   
 المبحث الثاني: اإلطار التطبيقي

 11أواًل: أداة الدراسة.................................................................................    
 11.    ثانيًا: المعالجة االحصائية لمبيانات..............................................................

 11ثالثًا: تحميل نتائج الدراسة و مناقشتيا............................................................    
 17رابعًا:نتائج الدراسة..............................................................................    

 18........................................................    خامسًا:التوصيات.......................
 13قائمة المراجع..................................................................................     

 11....    المالحق...................................................................................
 

 

 :فهرس األشكال

 الصفحة لالــــــشكــ مــــحـــــتـــــــوى الرقم 

 11مستويات تقييم األداء.............................................................      (1)

 17...    نموذج عن التوزيع االلزامي ألداء األفراد........................................ (1)

 

 



3 

 

 :فهرس الجداول

 الصفحة لالـجــدو مــــحـــــتـــــــوى الرقم 

 18    محاسن و مساوئ أداء سموك األفراد ..............................................  (1)

 11المعالجة االحصائية لمبيانات )النوع االجتماعي( ..................................      (1)

 11المعالجة االحصائية لمبيانات )العمر(.............................................      (1)

 11المعالجة االحصائية لمبيانات ) التعميم( ...........................................     (4)

 14...................     المعالجة االحصائية لمبيانات )الخبرة العممية( .................. (5)

 15المعالجة االحصائية لمبيانات )المستوى الوظيفي( ..................................     (6)

 15(........................................     ANOVA المعالجة االحصائية لمبيانات ) (7)

 16      .............................(.COEFFICIENTSالمعالجة االحصائية لمبيانات ) (8)

 16( .............................      CORRELATIONالمعالجة االحصائية لمبيانات ) (9)

 16( .............................      PERSON TESTالمعالجة االحصائية لمبيانات ) (13)

 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 :المقدمة
صبحت مركزا التخاذ القرارات، ة لإلنتاج إلى أن أمن خمي   ممحوظاً  راً تطو   خدميةالو  االقتصادية اتسعرفت المؤس  

دارات جديدة لم تكن ليا أىمي  صاحب ىذا الت  و  بذلك  ة في واقع المؤسسة من قبل، لتحتل  طور ظيور وظائف وا 
وري واستراتيجي في وظيفة الموارد البشرية التي يوكل ليا دور محأىم يا خيرة و نوات األمكانة ىامة خالل الس  

سة العديد من الموارد التي تستخدميا لتحسين مستويات تمتمك المؤس  و ة كونيا تيتم بالفرد. المؤسسة االقتصادي
ة أحد العوامل األساسي   ة األكثر أىمية وتأثيرا وتعتبرتحقيق أىدافيا، لكن تبقى الموارد البشري   األداء، ومن ثم  

، نمو ضمن بيئة غير مستقرة وأسواق متقمبة ومنتجات أكثر تعقيداً بقاء وال  سة باللألداء، حيث تسمح لممؤس  
ة، وبذلك تعتبر ىذه العمالء، وتحقيق المستوى األعمى من اإلنتاجية والفعالي  اإلضافة إلى صعوبة إرضاء ب

ة من القيادات ياسة )تحسين األداء( سياسة عامة لممؤسسة، حيث يسود االقتناع بضرورة تفعيل الموارد البشريالس  
شاط، فالموارد البشري يمثل جميع العاممين في المؤسسة عمى مجاالت الن  نفيذية لكل العميا إلى المستويات الت  

 اختالف مستوياتيم ومؤىالتيم وأدوارىم.
 :مشكمة البحث

مة في المحافظة ظ  بالغ األىمية حيث تساعد المن تنظيمياً  ة تعتبر مورداً أداء الموارد البشري   إدارةممارسات  إن  
 يتيا.عمى فعال  

 :مشكمة البحث تتمخص في السؤال فإن    اليوبالت   
 ؟سورية MTNشركة  في العاممين أداء عمى البشرية أداء الموارد دارةإل الحديثة الممارسات اثر ما هو 

 :السابقة راساتالد  

 العربية:  راساتالد  

 دراسة لقطاع النفط البشرية الموارد أداء عمى أثرهو  االستراتيجي – التخطيط, 2013 , اهلل خمف دراسة -1

 .سودابت شركة حالة

لقاء سودابت شركة في االستراتيجي خطيطالت   واقع عمى عرفالت   إلى راسةالد   ىدفت  عمى وءالض   المحدودة، وا 

 .الواقع لذلك السمبية اآلثار خفيف منوالت   ةاإليجابي   اآلثار تحديد في تسيم أن الممكن من تيال   أبرز الحمول

 طمتوس   عمى مستوى استراتيجي تخطيط وجود إلى المدروسة المنظمة في بالتخطيط يتعمق ث فيماالباح لتوص  و 
 خطيطالت   بمساىمة قيتعم   وفيما ،العاممين أداء تقييم وكذلك طةمتوس   أيضا نسبتيما فكانت قابةوالر   نفيذالت   اأم  

 . المدروسة مةالمنظ   في ضعيف المستوى أن فنجد ظمالن   وكفاءة تيملي  وفعا أداء العاممين زيادة في االستراتيجي

 خطيطقات الت  معو   من الحد   عمى والعمل االستراتيجي بالتخطيط أكبر بشكل االىتمام يتم أن راسةأوصت الد  

 مجال في ةخاص   ةاإلداري   اتلدعم العممي   النفط قطاع في لمعمل  المؤىمة اإلدارية الكفاءات واستدرار االستراتيجي

 خطيطالت   مجال في الحديثة قنياتالت   وسائل واستخدام ،شركةال أداء إنتاجية من قلمتحق االستراتيجي خطيطالت  
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 ةفصيمي  والت   ةالخطط االستراتيجي   اشتمال وضرورة التخطيط مجال في وتنمية العاممين دريبالت   ببرامج االىتمامو 
 .األداء حسن من أكدلمت   الشركة في ممينالعا ألداء دةومحد   معايير واضحة عمى

  األجنبية راساتالد  
أداء  في تحسين البشرية الموارد إدارة ممارسات أثر ،Mercy Gacheri Munjuri 1311 – دراسة -1

 .كينيا في العالي التعميم الكاثوليكية المؤسسات في الموظفين

The Effect of Human Resource Management Practices in Enhancing Employee 
Performance in Catholic Institutions of Higher Learning in Keny. 

 إيجادإلى  راسةالد   ىذه ف وسعتالموظ   أداء عمى البشرية الموارد إدارة ممارسات تأثير عمى راسةالد   ىذه زترك  

 فينالموظ   أداء عمى العمل رصوف الوظائف وتصميم فتمكين الموظ   الوظيفي، األمن ، األداء دريب،الت   تأثير

 رفع مستوى في األكبر األثر ألجرل أن إلى راسةالد   متوتوص   كينيا، في لمتعميم العالي ةالكاثوليكي   ساتالمؤس   في

 أجل من وبأن   راسةوأوصت الد  . األداء عمى اً تأثير  األقل الوظيفي ىي األمن و الوظيفة تصميم اأم  , العاممين أداء

 عمى لمعاممين كمكافأة والحوافز الوظيفي والعالوات األمن لمموظفين توفر أن مةالمنظ   عمى يجب األداء، تحسين

 الممارسات إلى باإلضافة العاممين بأداء اً جد   ةقوي   بعالقة اإيجابي   ترتبط الممارسات ىذه ألن   األىداف تحقيق

 .الموظفين أداء عمى إيجابي ذات التأثير األخرى
 الموارد إدارةممارسات  ،Momena Akhter1& Nur-E-Alam Siddique 1311 – دراسة -1

 ) بنغالديش في لإلسمنت معمل عمى دراسة (العاممين أداء عمى وأثرىا البشرية

Practices and its Impact on Employee Performance: A Study of the Cement Industry 

in Bangladesh. 

في  معمل اإلسمنت في العاممين أداء عمى ةالبشري   الموارد ممارسات ثرأ دراسة ىو البحث ليذا ئيسالر   اليدف
 أداء عمى ةالبشري   الموارد إدارة نات ممارساتمكو   مختمف في حريالت   الباحثون حاول الغرض ليذا بنغالدش

تاحةدريب، الت  الت   أن النتائج أظيرت .فينالموظ    أداء عمى يركب إيجابي أثر ليا الوظيفي طورلمت   الفرص نمية وا 

 ولكن فينالموظ   أداء عمى إيجابي تأثير ليا القيادة وممارسات عويضوالت   تقييم األداء أخرى، ناحية من. فالموظ  

  .بنغالديش في اإلسمنت معمل في اً ىام   ليس أثيرىذا الت  
 

 ممارسات يذوتنف الموجودة ةالبشري   الموارد إدارة ممارسات تحديث شركات اإلسمنت عمى يجب :البحث أوصى

عن  رضاىم لمعرفة آلخر وقت من فينالموظ   بين المسح إجراء وينبغي. وجديدة مبتكرة ةالموارد البشري   إدارة
شراك ةالحالي   الممارسات  .ةالبشري   الموارد إدارة ممارسات تعديل أو تصميم عممية في التنفيذيين المديرين وا 
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 من الموظف أداء حول المعمومات لجمع تساعد المنظمة سوف يالت  و  الجديدة األداء تقييم تقنيات تنفد أن وينبغي

 .المصادر من متنوعة مجموعة

  ابقةالس   راساتالد   عمى عميقالت  

  :شابهالت   نقاط
 ةالبشري   ممارسات الموارد أثر تبحث فجمعييا قاطالن   من مجموعة في ابقةالس   راساتالد   مع راسةالد   ىذه تتشابو
 .ركاتالش   في العاممين أداء عمى
 :االختالف نقاط

أداء  إدارةالدراسة في ممارسات  ىذه تبحث البحث، ومجتمع طبيقالت   بمجال اتياسابق عن راسةالد   ىذه تختمف
ىذا القطاع وىذه  عمى نوعيا من األولى راسةوىي الد   سورية MTN في شركة ة عمى أداء العاممينالموارد البشري  

 المؤسسة. 
 ة البحث:أهمي  

، مةالمنظ   القادر عمى تحقيق أىداف ة التي تعتبر المورد األغمىالموارد البشري   ةالدراسة من أىمي   ة ىذهع أىمي  تنب
ى وتتجم   .رمات مواكبتيا باستمراريعة التي تفرض عمى المنظ  الس  غيرات ة المنافسة والت  ة في ظل اشتداد حد  خاص  
  .ممين في الشركاتة وأداءالعاالموارد البشري   إدارةبين ممارسات  العالقة عمى وءالض   القاءىذه الدراسة في  ةأىمي  

 :البحث أهداف

  :إلى البحث ىذا ييدف
 .األداء وأثرىا عمى ةالبشري   الموارد أداء إدارةممارسات  تحديد -1

 .العاممين أداء ورفع تعزيز في ةأداء الموارد البشري   إدارةممارسات  أىمية توضيح -1

 سات.األداء وتقييمو في المؤس   إدارةم مفيو  عمىوء تسميط الض   -1

 ات البحث:فرضي  
 في العاممين داءأو  ةالبشري   أداء الموارد دارةإل الحديثة ة بين الممارساتحصائي  إيوجد ارتباط ذو داللة  -

 .سورية MTNشركة 

 رات البحث:متغي  
 أداء الموارد البشرية. دارةالممارسات الحديثة إل: ر المستقلالمتغي  

  .أداء العاممين: ابعالت   رالمتغي  
 :بحثمنهج ال

 في الةالح دراسة نيجمظري، و الجزء الن   في حميميالت   الوصفي منيجال د  م  اعت   ألىدافو وتحقيقاً لبحث ا لطبيعة نظراً  

 .طبيقيالت   الجزء
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 .(GOOGLE FORMاالستبيان االلكتروني )تم اعتماد  :بحثأداة ال
  سورية. MTN فون في شركةالموظ  : اسةر مجتمع الد  
 سورية ، تم اختيار العينة عشوائيًا. MTNفي شركة من موظ    73: راسةعينة الد  
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 األداء إدارةة في ل : المفاهيم األساسي  المطمب األو  
ة إدارة ة ماىي  ن معرفلنا م مات البد  ة عمى أداء العاممين في المنظ  لدراسة أثر ممارسات إدارة أداء الموارد البشري  

ى لنا معرفة و فيم طرق قياس األداء و أىدافو و عناصره و مفاىيم أخرى تساعدنا في فيم إدارة األداء ليتسن  
 راسة.مة موضوع الد  ات قياس األداء في المنظ  الي فيم عممي  مات وبالت  األداء في المنظ  

 األداء  إدارةتعريف أواَل: 

 :مياألداء عدة تعاريف نذكر أىإلدارة ا

لتخطيط وتنظيم وتوجيو األداء الفردي والجماعي، مع  ساتبل المؤس  الجيود اليادفة من ق  : "األداء هي إدارة 
يا: "إجراء ىام يتعمق وتعر ف أيضًا بأن   1." كيدف يسعى الجميع لقبوليا وضع معايير ومقاييس واضحة 

ام أمثل لكامل طاقاتيم، لموصول إلى استخدفين، ة لدى الموظ  الط اقات الكامنو  بالحصول عمى أحسن النتائج
ور رؤية مشتركة ألىداف ة دورىم في القدرة عمى تص  زيادة حجم إدراكيم ألىمي  وتوجيييا لصالح العمل، و 

 1.“ ةساألداء تجعمك تصل إلى عمق المؤس   إدارةف سة،المؤس  
صال والت واصل، تتضمن كالًّ من مد عمى االت  ة تعتة مستمر  ة إداري  عممي  األداء نقول بأن يا: " دارةشامل إل وكتعريف 

 ة مرنة".سة وذلك باستخدام أساليب إداري  ف، وىي تيدف إلى تحسين األداء العام لممؤس  المدير والموظ  
  .األداء إدارةأهداف ثانيًا: 

بالطرق  ةتائج المرجو  لتحقيق الن  ما لدييا من أنظمة  بكلسة، األداء في ضمان عمل المؤس   إدارةل ىدف يتمث  
،  لمؤسسةاأىداف النظم لتحقيق تائج، والموائمة بين جميع تسعى إلى تحقيق أفضل الن   األداء إدارةف .المثمى

     :5يأتياألداء تشمل ما إدارةوعميو فإن  أىداف 
   راتة وما يطرأ عمييا من تغي  وضع نظام معمومات عن أداء الموارد البشري.  
  تياالخبرات بين ىذه الموارد وقياداآلراء واإعطاء الفرصة لتبادل. 
 ةالموارد البشري  شرفين بتوجيو تسييل عممية قيام الم. 
   داءقويم المستمر لألالت. 

   د الث واب والعقاباألداء لمجر  تحسين األداء، والقضاء عمى مفيوم تقييم ركيز عمى الت. 
   فاوض حول المشكالتتوفير المناخ المناسب لمت. 
   القيادات وتفويض المساعدينة اختيار تسييل عممي.   
   المستويات التنظيمية. ة العالقات بينتحسين نوعي 

                                                           
 .13، ص1991مرسً محمود، زهٌر الصباغ، إدارة األداء، منشورات معهد اإلدارة العاّمة، الرٌاض،  1
املٌن فً المدٌرٌة العامة للجوازات، رسالة ماجستٌر منشورة فً العلوم صالح المربع بن سعد، التطوٌر التنظٌمً وعالقته باألداء من وجهة نظر الع 2

 .61، ص2116اإلدارٌة، كلٌة الدراسات العلٌا فً العلوم اإلدارٌة، جامعة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة، الرٌاض،

 ظريل: االطار النّالمبحث األوّ
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 األداء إدارةعناصر ثالثًا:

متكاممة تيدف إلى ضمان وصول األفراد إلى نتائج األداء المستيدفة وبما األداء من عدة عمميات  إدارةن تتكو  
 .1هوتطوير  وتحسينو و تشخيصو  داء، توجيو األداءاألداء عمميات تخطيط األ إدارة. وتضم ق غايات المنظمةيحق

موارد األخرى في عمى أداء جميع اليطرة ة إلى الس  ارد البشري  يطرة عمى أداء المو األداء من خالل الس   إدارةوتتوجو 
ة خط  يطبق األساليب والمعايير المعتمدة في س ًا مع ينةي عماًل معينًا يستخدم فيو موارد. فالفرد الذي يؤد  مؤسسةال

 4:تاليةاألداء عمى العناصر ال إدارة. وعميو تشتمل دام األمثل لتمك الموارداألداء بما يضمن االستخ
A.  تخطيط األداء. 
B.  تنظيم األداء. 
C. توجيه األداء. 
D.  تقييم األداء. 

 األداء الفعال إدارةة لنظام المعايير األساسي  رابعًا: 
 :5ىدافويحقق النظام ألالمعايير التالية  البد من توافر

 وضوح معايير تحديد األداء المستيدف. 
 العناية بتوصيل معايير األداء المستيدف لمعاممين بوضوح. 
   فاق عميياتأكيد مشاركة العاممين في مناقشة مستويات األداء المستيدف واالت. 
   عيف وطرق معالجتوي أسباب األداء الض  وضوح أساليب تحر. 
   اإلجراءاتسيط بألداء وتا إدارةات نظام وضوح آلي. 
   الم معمومات فع  ااستناده إلى نظنظام و نظيمية لم  مات الت  استكمال المقو. 
   خطيط االستراتيجي يكون المصدر الذي تستمد منو أىداف األداء في مختمف مجاالت وجود نظام لمت

 .النشاط
 األداء إدارةنتائج خامسًا: 

 الية:ت  ال تائجاألداء الن   إدارةق عن تطبيق نظام يتحق  حيث 
  تحسين اإلنتاجية واألداء طبقًا لممواصفات، وتحسين جودة العمميات والمنتجات وحسن استخدام وسائل

 اإلنتاج، وتخفيض أو منع العيوب واألخطاء.
 حتخفيض تكاليف اإلنتاج، وترشيد تكمفة الصيانة واإلصال. 

                                                           
3 Zaffron, Logan, Steve, David (Feb 2009),lbid, P:68 

 .134ص، 1999تقٌٌم األداء، بٌت األفكار الدولٌة، دمشق،  روبرت باكال، ترجمة موسى ٌونس،   4
5 A Handbook for Measuring Employee Performance, by the US Office of Personnel Management,2012,P:37 
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 نتيا بواسطة المستخدمين، تطوير المنتجات وتنويع مجاالت استخداميا وتخفيض تكمفة تشغيميا وصيا
  .6ساليب وسائل إنتاج متطورة دائماً وابتكار منتجات وأ

  :نظيميطوير الت  األداء والت   إدارةسادسًا:
 ة.ة مقابل النتائج المرجو  تائج الفعمي  طوير التنظيمي، يمكن اعتبار األداء عمى أنو الن  في الت  

األداء وتحسينو  إدارةفكير في تحسين األداء. ويمكن الت  ل منطقة حيث الواقع أقل من المطموب، يمكن أن يشك  
 :عمى أنو

 عمل األىداف والغايات يتم   حيث تخطيط األداء. 

 راجعة وضبط األداء مدير إلعطاء تغذيةالل حيث يتدخ   األداء تدريب عمى. 

 اجعةوتسميم التغذية الر   اً توثيق األداء الفردي رسمي   حيث يتم   تقييم األداء. 
 :7يتم األداء يتكون من نظام أو عممية حيث إدارةإلى أن  (OPM) شؤون الموظفين األمريكي إدارةب يشير مكت

 تخطيط العمل وتعيين التوقعات. 

 رصد أداء العمل.  

 تطوير وتعزيز قدرة الموظفين عمى األداء. 

 و مكافأة األداء األفضل. يم األداءيقت  

 :ءاألدا إدارةفي  كنولوجيات  استخدام السابعًا: 

قنيات حيح لمت  الص   تصميم األداء باالختيار حيث يتأث رًا في األداء لمختمف أنواع العمل، قنية محورًا ميم  تمثل الت  
دماج تمك الت    صحيح.بشكل استيعابيا وتفعيميا ب ردة األداء بما يسمح لمفقنيات في خط  وا 

 :8اليحو الت  ء عمى الن  األدا إدارةقنية ومتطمبات الت   إدارةالتوفيق بين اعتبارات  يتم  
   سبات األداء وليس العكقنية عمى ضوء متطم  تحديد االحتياجات الت. 
   قنيات المتاحة بالمنظمة وتقييم درجة استيعابيا من القائمين باألداء، ومدى استثمارىا في حصر الت

 أنشطة األداء المختمفة.
   و في ضوء مستويات األداء وخطط تحسين قنيات أو تطويرىا وتغييرىاتقدير مدى الحاجة إلى تحسين الت

 وتطويره.
   أكد من تفعيميا وصيانتيا مة، والت  بات األداء في المنظ  قنية المتكاممة والمتناسقة مع متطم  تشكيل الحزمة الت

 رات األداء.وتحديثيا وفق تطو  

 
 

                                                           
6
Gerrish, Ed. 2015, lbid,P:29  

7   A Handbook for Measuring Employee Performance, lbid,P:25  
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 :األداء إدارةعوبة في مظاهر الص  ثامنًا:
 :8يادة أىم  عد  األداء صعوبات مت إدارةتعترض تطبيق نظم 

  بين  غباتجاىات والر  في االت   واحتماالت الخالف ق بالعامل البشري  كونيا تتعم  األداء  إدارةتطبيق نظام
واضحة ومقبولة من العاممين، األداء  دارةوسيمة إل دارةحدي أن تجد اإلالت  فؤساء والمرؤوسين، لذا الر  

 .لمنظ مةق أىداف اوتحق  
   بات العمل ي العمل. من ناحية متطم  ذي يؤد  بات العامل ال  بات العمل ومتطم  طم  بيعي بين متناقض الط  الت

امل بات العا متطم  . أم  ية األداءة األداء وسرعتو ومستوى الجودة المطموب وحرف  عمى كمي  ركيز يكون الت  
فترات راحة غبة في ر لو سعة من الوقت، والر  ذي تتوف  السعي إلى األداء المريح ال  بفيكون التركيز عادة 

 رة في جودة العمل، ثم  التي يراىا العامل بسيطة أو غير مؤث   جاوز عن األخطاء، والت  وضغوط أقلأكثر 
 الت األداء المفروضة عميو.ًا في معد  ياية يريد العامل عادة ثباتًا نسبي  في الن  

 8:األداء إدارةد المديرين في تطبيق أسباب ترد  تاسعًا: 
   عامل مع المرؤوسين.في كيفية الت   دااللتزام بأسموب محد  دم ر وعغبة في التحر  الر 
   ماذج المطموب استيفاءىا وعبء األداء من حيث الن   إدارةي يفرضيا نظام عور بزيادة األعباء الت  الش

 العمل الورقي.
   ةر فييا المدير إلى المناقشة والجدل مع المرؤوسين إلثبات صح  عي إلى تفادي المواقف التي يضط  الس 

 تقييمو لمستوى أداءىم.
   ة ووقت المدير.ظام عمى حري  الميل إلى التخفيف من القيود التي يفرضيا الن 
األداء في توضيح أبعاده وأىدافو لكل من المديرين  إدارةمة لمزايا نظام المتفي   دارةاإل وقد لوحظ نجاح -

 ي:رفين وفق المنطق التالوالعاممين عمى السواء باعتباره نظام مفيد لمط  
  األداء نظام يساعد األفراد عمى تجويد العمل وتحقيق أىدافيم، وليس مجرد نظام لمحصول منيم  إدارةأن

 عمى أكبر إنتاج.
   ظام في تنمية قدرات وميارات اإلنسان، أكثر من كونو نظام لممحاسبة والمساءلة.ية الن  توضيح أىم 
   يشارك في تخطيط األداء وتقييم النتائج.ظام حيث في الن   لممورد البشري   ور اإليجابي  بيان الد 
   رفين، وأن  اليدف تحسين األداء لمصمحة الط   والعاممين وأن   دارةاألداء مشاركة بين اإل إدارة تأكيد أن 

 .11ز ىي ىدف النظام وليس العقاب عمى األداء المخالف لممواصفاتالمكافأة عمى األداء المتمي  

 
 

                                                           
8  Zaffron, Logan, Steve, David (Feb 2009), lbid,P:39. 
9 Nielsen, Poul A. 2014 ,lbid,P:340 
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 01 ح:اجاء الن  األد إدارةمات نظام قو  عاشرًا: م
 :11يقوم نظام إدارة األداء الناجح عمى

    عامل مع مفيوم األداء من منظور شامل يجمع عناصره البشرية والمادية والتقنية والتنظيمية جميعًا الت
 اآلخر. عن غافلركيز عمى بعض العناصر والت  جاوز بالت  في إطار متناسق ومتكامل، وعدم الت  

 ة من جانب، الموارد البشري   دارةة العامة إلاألداء ضمن االستراتيجي   إدارةج إدماج معطيات وعناصر وبرام
 .مةات المنظ  ة لمختمف عممي  ات الوظيفي  وتضمينيا في االستراتيجي  

    ع ويرر إلى قضايا التط  ضرورة النظ األداء واستيداف  إدارةمات من منظور المنظ  في ادة اليندسة وا 
 تطوير األداء في نياية األمر.

   وأخذ ىذه الفروق في االعتبار عند تصميم األعمال ةة لمموارد البشري  ة واالجتماعي  مراعاة األبعاد الثقافي ،
عداد خطط األداء وتحديد معايير الت    قييم.وا 

    دماج تقنيات المعمومات واالتصاالت في تصميم األعمال، واستثمار الفرص مراعاة البعد الت قني وا 
 األداء. إدارةعمميات الناشئة عنيا في مختمف 

   ية متباينة، عامل في أسواق مختمفة ذات ظروف ومعطيات محم  بات الت  اعتبار آثار العولمة ومتطم
 حديات.ما يتعامل مع تمك الت  بوتضمين مواصفات األفراد القائمين بالعمل 

 
الر ئيسية في نظام إدارة و بعد استعراض المفاىيم الس ابقة الذ كر، و بما أن  تقييم األداء ىو أحد العناصر  -

 األداء، سنستعرض في المطمب الثاني ىذا العنصر بشكل موس ع و بما يخدم البحث.

 اني: تقييم األداءالمطمب الث  

و ىو العنصر الذي تعتمد عميو اإلدارة في  المحققة الن تائج وقياس األىداف تحديد ىو األداء بشكل عام تقي يم إن  
 الذي يؤدي بدوره إلى تحسين أداء المنظمة. خطط تحسين أداء الموظفين،

 تعريف تقييم األداء.أواًل: 
والقيام بعممية تحميل  بالمعايير الموضوعة مسبقاً (اإلنجازات التي تمت)ىو: "مقارنة األداء الفعمي تقييم األداء

األخيرة في العممية  ل الحمقةاالنحرافات إن و جدت بين األداء الفعمي والمعايير الموضوعة، وبالت الي ىو يشك  
دة من قبل، بما يوفره من ية لتحقيق األىداف المحد  صحيحية الموج  ب عمييا اتخاذ القرارات الت  ة، التي يترت  اإلداري  

                                                           
م،أحمد السٌد كردي، المفاهٌم األساسٌة فً إدارة األداء، 2111/اكتوبر/29منشور بتارٌخ . ٌة ، جامعة األزهرموقع التنمٌة اإلدار 11

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/158051  م.4/2121،تارٌخ الزٌارة 

 
 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/158051
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/158051
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"، 11طويربيانات ومعمومات وما يسيم بو من جيود في تخفيض وتحديد المشكالت ووضع خطط الحمول والت  
 :لمؤسسات موضحة في الشكليات لتقييم األداء في اوىناك ثالث مستو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 **(: مستويات تقييم األداء.1الشكل رقم )

 تقي يم عممي ة جوىر المحققة ىي والن تائج المسط رة األىداف بين المقارنة أن جمي ا الذكر الس ابق ريفالت ع برزي

ات قياس لألعمال والفعالي  : "بأنو تعريف عام لمفهوم تقييم األداءاألداء، وىذا ما يؤدي بنا نحن أيضا إلى تقديم 
 سة".عف في المؤس  ة والض  نقاط القو   ة سابقا، ذلك الكتشاف األخطاء وتحديدقة ومقارنتيا بالخطط المعد  المتحق  

 ة تقييم األداء.أهمي  ثانيًا: 
 وضعيتيا، صفي تشخي تساعد معمومات من توف ره لما نظراً  مةالمنظ   في بالغة أىمي ة األداء يمتقي عممي ة تكتسي

 :   11األداء يممن تقي المتأتي ة الفوائد وفيما يمي مجموع العممي، مستقبميا عن صحيحة نظرة تكوين من وتمكينيا
   نمية االقتصادية واالجتماعية من خالل تحقيق أكبر قدر من اإلنتاج بأقل سة في الت  يظير مدى إسيام المؤس

تنشيط  إلى تخفيض األسعار، ومن ث م   ا يؤديجيد والمال مم  خمص من عوامل تضييع الوقت والكاليف والت  الت  
 رائية، مما يعود عمى المجتمع والمنتج والعامل والمستيمك بالفائدة.القدرة الش  

   خاذ قابة وات  خطيط والر  سة، ألغراض الت  ة في المؤس  عة لمختمف المستويات اإلداري  معمومات متنو   ريوف
 سة.المعمومات لمجيات األخرى خارج المؤس   ية ىذهالقرارات، فضاًل عن أىم  

  سة لتحسين مستوى أدائيا.  وىذا بدوره يدفع المؤس   بين األقسام واإلداراتيساعد عمى إيجاد نوع من المنافسة 
                                                           

  .15، ص2111زهٌر ثابت، تقٌٌم أداء الشركات واألفراد، دار قباء، القاهرة،  11
 **الباحثة

 .333ص، 1999اإلسكندرٌة،  ،عربً الحدٌثالمكتب ال ،اإلدارة االستراتٌجٌة "مفاهٌم وحاالت تطبٌقٌة" ،إسماعٌل محمد السٌد 12
 

المستويات الثالثة لتقييم 
األداء.

التقييم عل 
المستوى  

الكلي 

 (  تقييم أداء

التقييم على 
المستوى الوظيفي 

الجزئي 

القسم/ لقسم  
 

التقييم على 
المستوى 
الفردي 

تقييم أداء ) 
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   في  اً نفيذ الفعمي لألداء زمني  وذلك عن طريق نتائج الت   سة،قتو المؤس  طور الذي حق  يظير تقييم األداء الت
 سات مماثمة.ة ألخرى، ومقارنتو بأداء مؤس  د  سة من مالمؤس  

   ات المعتمدة لتنفيذىا وعالقتيا وافق واالنسجام بين األىداف واالستراتيجي  تعكس عممية تقييم األداء درجة الت
 سة.ة لممؤس  نافسي  بالبيئة الت  

   جراءات  سة في إطار البيئة التي تعمل فييا، وبذلك تستطيع تحديدنافسي لممؤس  المركز الت  ح توض اآلليات وا 
 .نافسي  غيير المطموبة، لتحسين مركزىا الت  الت  

   نظيم عند قيام ة إعادة الت  ، وبالت الي يساعد في عممي  ة والضعف في أقسامياسة عن مواقع القو  يكشف لممؤس
 اإلدارة بيا.

   سة. ع استغالليا من طرف المؤس  تحديد اإلمكانيات المتوق 
   سة، وفي جميع المستويات.شاط في المؤس  جو الن  نسيق بين مختمف أو تحقيق الت 

 مبادئ وخطوات تقييم األداء.ثالثًا:
 غاية في تعتبرمن المبادئ والخطوات التي  مجموعة مراعاة يتطمب سةالمؤس   في األداء يملتقي نظام وضع إن  

منيا  المنتظرة دىا الفوائدأو يفق الصعوبة غاية في يمالتقي عممي ة يجعل أن شأنو من تجاىميا ألن نظراً  األىمي ة
 حو فيما يمي: وىذا ما سنوض  

A.  .مبادئ تقييم األداء 
 عريف بيا. سة والت  تحديد أىداف المؤس   -
 وجود جياز خاص بتقييم األداء. -
 ة: تحديد مراكز المسؤولي   -

ليا بدالالت يا: " اإلطار المرجعي لتجميع الوسائل والمراقبة الموازناتية يمكن أن نعرف مراكز المسؤولية بأن  
مسؤواًل عن ن ليا مديرًا أن يعي   يجب التي العمل أو األقسام كيانات المساىمات المتوقعة وىذا عن طريق 

                ".                                                                                                                 13متابعة أدائيا وتنسيق العمل بيا
 لممعمومات. نظام توف ر -
   .ة معايير التقي يمدق   -

 
 
 
 

                                                           
13 Denis) M(, Fernandez )P(, La Performance globale de l’entreprise, les édition d’organisations, Paris, 2003, p94.  
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B. .خطوات تقييم األداء 

 سة من تأدية أنشطتيا ومياميا بشكل فع ال في مجال تقييم األداء فإنيا تقوم بالخطوات اآلتية: ن المؤس  لكي تتمك  
 .تحديد معايير األداء 
 .قياس األداء الفعمي 
 المعايير الموضوعة. مقارنة األداء الفعمي مع 
 معايير تقييم األداء.رابعًا: 

 اً كمي   رتعب   معايير ضرورة وجود يبي ن قةالمحق   الن تائج مع األىداف مقاربة عمى األداء تقي يم عممي ة ارتكاز إن  
 ي أىم  الال زمة، وفيما يأت ةالمصداقي   ويكسبيا يمالتقي عممي ة ليسي   ، األمر الذيسةالمؤس   أىداف نع اً وكيفي  

 المعايير المتعارف عمييا عند المفكرين. 
A.   حقيقي ة فكرة بأخذ يسمح ركمؤش   سةالمؤس   في بالغة أىمي ة المردودي ة معيار يكتسية.   معيار المردودي 

رىا، تيا وتطو  الستمراري   ميم اً  شرطا يعتبر مرتفعة لمردودي ة سةالمؤس   تحقيق أن تيا المالي ة، كمافعالي   نع
 االستغاللي نشاطيا إطار في المؤسسة تحق قيا ة ال تيالمالي   يرتبط بالن تيجة المردودي ة ن  مفيوموعميو فإ

 . 14العادي
B.   ينوالمختص   الباحثين أغمب فقحيث يت   يم،يقالت معايير أىم أحد اإلنتاجي ة معيار يعتبرة.  معيار اإلنتاجي 

 جانبيا االعتبار بعين يأخذ لم إذا أىمي تيا تفقد قد المؤسسة أداء عمى لمحكم ة محاولةأي   أن عمى

 يائياتج الن  الن   بين بالعالقة الموجودة اإلنتاجي ة مفيوم يرتبطواإلنتاجي ة،  معيار يعكسو الذي اإلنتاجي  

 . 15الفعالي ة اإلنتاجي ة نمو يفس ر العالقة ىذه في تحقيقو، فالت حسن في المستعممة اإلنتاج وعوامل
C.   حديثًا،  ياً توج   يعتبر المؤسسة أداء تقي يم عند االعتبار بعين الت نافسي الجانب أخذ إن    ة.نافسي  معيار الت

 كاف   غير يعد   واإلنتاجي ة المالي ة الجوانب عمى التقي يم اقتصار أن   داً جي   تعي اتسالمؤس  أصبحت  إذ

 مرموقةً  مكانةً  يحتل   سةس  مؤ لم الت نافسي الجانب مة، فميذا أصبحالمنظ   عن وحقيقي ة صورة شاممة لتكوين

 تجاىمو، يجب ال ال ذي الر ئيسي الجانب لأصبح يمث   األداء، بل يملتقي عممي ةة أي في
 أدائيا نع منتكم   أن يمكن تيا، واللتنافسي   ترجمة إال ىو ما سةالمؤس   أداء ( أن  J. Castelnau)يقول: إذ

 القوى مواجية عمى نافسية بالقدرةمفيوم الت   ط"، ويرتب16الت نافسي   جانبيا االعتبار بعين األخذ بدون

 ".  17وق...الس   في سةنصيب المؤس   من لتقم   وال تي األسواق في ةالمضاد  

                                                           
 .233، ص 2111فالح حسن عداي الحسٌنً، اإلدارة االستراتٌجٌة، دار وائل، عمان،    14

15
 Hamadouche, Critères de mesure de performance des Entreprises publiques industrielles  dans les PVD, thèse de 

doctorat, université d’Alger, Algérie, Tome 01, 1992, p136. 

16
 Drucker, L’efficacité objectif N°1 des cadres, édition d’organisation, 2ème édition, Paris, 1974, p14. 

 .123، ص1993 القاهرة، الجامعٌة، المطبوعات دار والتكنولوجٌة، والعملٌات اإلنتاج إدارة النجار، راغب رٌدف 13



16 

 

 طرق تقييم األداء.  خامسًا: 
ىناك أكثر من طريقة تستخدم لتقييم أداء المؤسسة، وغالبًا ما يتم استخدام طريقة واحدة أو أكثر من طريقة، 

 :18م ىذه الطرق فيما يأتيوعمومًا تتمثل أى
A.   ة في بالقياس فيو عمى األرقام الحسابي   القائم يعتمد لمقياس، حيث ييرةالش   الوسيمة ىي .القياس الحسابي

تقدير نسبة األداء، ويمتاز ىذا المقياس بوضوح معاييره وسيولة الحصول عميو، ولكن و يفتقر إلى إظيار 
 .     فينى الموظ  جتماعية لدفسية واالالميول الن  

B. االتجاهات. قياس 
 جاىات األفراد العاممين، ومدىالخدمة لمخدمة، وكذلك ميول وات  من ة المستفيد ركيز عمى مدى قابمي  الت  تعتمد 

 ة المحيطة بالعمل.ة واالجتماعي  فسي  قمبات الن  وع من القياس في مجال الت  يعمل ىذا الن  قناعتيم بالعمل واإلنجاز، و 
C.   القياس الرمزي  . 

ًة، موز خطوطًا بياني  كانت ىذه الر   جاح سواءً رة عن مستوى الن  نتائج إلى رموز معب  ريقة تبمور ال  ن خالل ىذه الط  م
وع من القياس يستفيد بو القائم بالقياس في شرح وجية نظره لممسؤولين وكذلك في ، فيذا الن  أو أشكااًل ىندسية

 . قديمي خطوات الت  أو ف نة من األعمالامل عمى نوعية معي  الحكم الش  
D.  .اإلدارة بنظام األهداف 

قت نتائج مثمرة سات، حيث حق  نوات القميمة الماضية كمدخل جديد لتقييم أداء المؤس  ظيرت ىذه الطريقة خالل الس  
 غمب عمى كثير من مشاكليمكن الت  لم م نظام اإلدارة باألىداف فييا، وقد ص   تقب  سات التي ط  في كثير من المؤس  

سة، ومراجعة مدى قابمة لمقياس في المؤس  الالطريقة مجموعة من األىداف ن تتضم  و قييم، قميدية لمت  الت  رق الط  
 باع الخطوات اآلتية:ميا في تحقيقيا وذلك بإت  تقد  

   ة سيمة يمكن قياسيا.ة مستقبمي  وضع أىداف من خالل خط 
   عة.تائج المتوق  تحديد الن 
   ة لألداء.تائج الفعمي  قياس الن 

 المالئمةة صحيحي  خاذ اإلجراءات الت  األداء وات   تقييم. 
قييم مستقباًل وليس عمى الحاضر ويساعد عمى تحديد أىداف ركيز عمى الت  يا، الت  م  أىة مزايا ريقة عد  ط  يذه الول

 لتتمث   سةالمؤس  ة تعترض تطبيق اإلدارة باألىداف في تقييم أداء ة، ورغم ىذا فإن ىناك مشاكل أساسي  أكثر واقعي  
 : 19فيما يأتي

 .وضع أىداف غير واضحة يصعب قياسيا 
   ريقة تستيمك كثيرًا من الوقت. إن ىذه الط 

                                                           
18

 .89زهٌر ثابت، مرجع سابق، ص  
19

 .83، ص2118محمد الكندي، اإلدارة باألهداف، مركز الخبرات المهنٌة لإلدارة والّنشر، القاهرة،   
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 أنواع تقييم األداء:سادسًا: 
موكي وتستخدم ليذا الغرض وسائل مقارنة ووسائل قييم التقديرية أو الذاتية عمى تقييم األداء الس  تعتمد طرق الت  

ثالث  لتقييم أداء الموارد البشرية تركز عمى وسائل المقارنة عمى أساليباحتكام المعدالت المطمقة أو الثابتة 
 13.كالتالي ياً لتقييم أداء األفراد ترتيب

لممستوى العام  ا طبقاً تنازليًّ  ، المرؤوسين ترتيباً ممبدأ المقارنة بين األفراد، إذ يرتب المقي  : رتيبأسموب الت   -0
م المقي   ىذا األسموب بسيولة استخدامو كونيمتاز أ ، و ألسو ألداء مساىمات األفراد من األفضل إلى ا

ذين يعممون عمى سبيل المثال جميع األفراد ال   يقارن و يفاضل بين األفراد وباالستناد إلى الئحة تضم  
( و أسوا األفراد 1تحت إشراف رئيسيم المباشر ، ومن الالئحة يختار ىذا الرئيس أفضل األفراد رقم )

( إلى أن يتم ترتيب جميع 1-( وثاني أسوأ األفراد)ن1ذا الرئيس ثاني أفضل رقم )رقم )ن( ثم يختار ى
 الئحة الواحدة.األفراد الذين شممتيم ال  

م األفضل بين وجية بين األفراد فيختار المقي  يقوم عمى مبدأ المقارنة الز  : رتيب المزدوجأسموب الت   -1
تي ات ال  يتم جمع عدد المر   ل عميو، ثم  ذي حصرتيب أو التصنيف ال  ت  الويضع كل شخص في  شخصين

 11.زمالئو في العملن ز عرتيب األفضل نتيجة قيامو بوظيفة يتمي  خص عمى الت  حصل فييا ىذا الش  
أي بصورة أوضح في نياية  اً رتيب ليكون طبيعي  إذ ييدف ىذا األسموب إلى دفع الت  : وزيع اإللزاميالت   -2

من األفراد  قميمةً  نسبةً  باالستناد إلى االفتراض القائل بأن   اً يعي  طب ع أداء األفراد توزيعاً المطاف يتوز  
رتيب األدنى، بينما باقي األفراد رتيب األفضل، و نسبة قميمة أخرى منيم تحصل عمى الت  تحصل عمى الت  

 .سطمتو رتيب اليحصمون عمى الت  
   
 
 

                                    13%    %13  %43  %13   %13   
 **وزيع اإللزامي ألداء األفراد( نموذج عن الت  1شكل رقم )

 عة كما يمي:داء وىي موز  األوزيع اإللزامي في تقييم أعاله نموذج الت   كلن الش  يبي  
 داء مميز 13أداء وسطي )المعدل(                               43        
 أداء غير مقبول 13                أداء دون الوسط                       13        

                                                           
20

 Bernard CAILLOT, Les Entretiens annuels d’évaluation, Médaille d’amour ou valorisation des compétences, Ed. Liaison , paris  
2006,p.25 . 

 .423،ص 3002ية، القاهرة،  مجال الدين املرسي، اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية املدخل لتحقيق ميزة تنافسية ملنظمة القرن الواحد والعشرين، الدار اجلامع   21
 . 482**جمال الدٌن المرسً، مرجع سابق، ص 
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)في المثال المعطى أعاله(أداء العاممين في مراتب خمس  فوزيع اإللزامي قد ضع  من الواضح  أن أسموب الت  
العمل بو في  أن ىذا األسموب ال يمكن وسط التوزيع ، إال  أو ة أو في أسفل تجاوز مبدأ تجميع األفراد في قم  و 

العاممة ككل أداء مميزا أو في حال أتى أداء غير مقبول بالمطمق تمتاز الوسائل حال أتى أداء المجموعات 
اتية ببعض المحاسن التي تتمحور حول سيولة استخداميا ونجاحيا، كآلية رقابية سموكية إال قييم الذ  األولى من الت  

ى في شت  ى تطبيقيا ، و ول  اتية التي يطمقيا من يتمن األحكام الذ  تي تأتي أن ليذه الوسائل بعض المساوئ ال  
ليس ي تقيم سموك األفراد بالمقارنة و أبرز مساوئ ىذه الوسائل اليادفة التن أبرز محاسن و الجدول يبي   األحوال فإن  

 بالنتائج.
 

 المساوئ المحاسن

 رويج واالستخدام( سيمة الت  1
قة بترقية خاذ القرارات المتعم  ( تساعد عمى ات  1

 اد.عويضات لألفر وزيادة الت  
قابية ( استخدمت ومازالت من اآلليات الر  1

 المستخدمة في سموكيات األفراد

ن وليس اتية لممقيمي  ز عمى اآلراء الذ  ( ترك  1
 عمى حقائق وثوابت موضوعية.

 ( تتجاىل فروقات تصانيف أداء األفضل.1
دة ة محد  ( تتجاىل تقييم سموكيات وظيفي  1

 وترتكز عمى سموك األفراد العام.
ز عمى اىل تقييم نتيجة أدائيم وترك  ( تتج4

المقارنة بين األفراد وليس عمى تحسين أداء 
 كل فرد من األفراد عمى حدة

 **( محاسن ومساوئ أداء سموك األفراد0جدول رقم )

موكي ىي وسائل انية المستخدمة في تقييم األداء الس  باالستناد إلى أساليب ووسائل المقارنة و الوسائل الث  
د لكل ل المحد  ف عمى أساس ىذا المعد  ابت لألداء الموظ  ل الث  الت أداء ثابتة إذ يتجدد المعد  إلى معد   االحتكام

عبير ، و المشروطة بمعدالت الت   االحتكارية ، إذا صح   11ية استخدام ىذه الوسائل نوع أو فئة و البروز حول أىم  
ام ووحدات مختمفة ، كما أنيا تمكن المقيم من قياس أداء يا تقارن أداء األفراد العاممين في أقسابتة أن  أدائو الث  

 دة تطمب منيم.األفراد باالستناد إلى شروط وظيفية محد  
 
 
 
 

                                                           
 .263،ص0،3003,3حسني إبراهيم بلوط ، إدارة املوارد البشرية من املنظور االسرتاتيجي ، دار النهضة العربية ، بريوت ، لبنان ، ط   33

 .422**مجال الدين املرسي مرجع سابق، ص
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 ة:أساليب تقييم أداء الموارد البشري  سابعًا:
A.   قييم خصائص عدة ألداء : ىو األكثر األساليب استخداما ، إذ يستخدم ىذا الت  رجاتأسموب رسم الد

إلى  1من  ) مثالً دة ومقسمة إلى عدة مستوياتصمة ذات درجات محد  ن خالل سمسمة مت  األفراد و ذلك م
تي سمسمة ال  مترجات الة المطموبة تقييميا و اختيار درجة من الد  قراءة الخاص  الم سوى ما عمى المقي  ( و  5

داء لكل فرد ومنو الحصول عمى مجموع عالمات أ اً قاط عمودي  أن تجمع الن  عمى ، الفرد تنطبق عمى أداء
 قييم.ذين خضعوا لمت  من األفراد ال  

B.  في ة اإلكثار من الموضوعي  م و ة المقي  قميل من ذاتي  ىذا األسموب لمت  يستخدم : أسموب االختيار اإللزامي
بالرغم من ختيار ىو بطبيعة الحال اإللزامي االن لتقييم األداء و يصاختيار بند من بين بندين مخص  

جابة واحدة بحيث تكون ىي األىم مبي بين البندين أو أن كان المطموب ىو إالس  شابو اإليجابي أو الت  
 . 11واألجدى لقياس ما ينبغي قياسو

C.   مات، وىي رق وأكثرىا شيوعاً  بين المنظ  ريقة من أسيل الط  تعتبر ىذه الط  جة: طريقة المقاييس المتدر
قييم عالمة أمام عمى الت   ن مجموعة صفات وخصائص، حيث يضع المشرفعبارة عن تقارير تتضم  

رجات من درجة ضعيف إلى درجة قاط أو الد  خص، ثم تجمع الن  رجة التي يراىا مطابقة لصفات الش  الد  
 ممتاز.

 جة:زات طريقة المقاييس المتدر  ممي  
   ريقة سيمة ومختصرة.تعتبر ىذه الط 
   قوية.تي يحتاج فييا الفرد لمت  ريقة بإظيار الجوانب ال  تسمح ىذه الط 

 عيوبيا:    

   قييم.ز من طرف المشرف عمى الت  احتمال التحي 
 .صعوبة ترجمة الكفاءة إلى درجات 

   14تقييميم. ذين يتم  ية بين األفراد ال  يصعب عمى المشرف اكتشاف الفروق الفرد 

D.  :اتيا األفراد ة قصيرة أو أحداث اعترضت سموكي  و التي ىي تقارير قصصي   أسموب األحداث الحرجة
ة من األحداث الحرجة من كل فرد م عادة بيومي  تيم ألجزاء من وظائفيم، و يحتفظ المقي  خالل ممارس

م أيضا أن ال يرتكز عمى المطموب من المقي  ل الحدث و حرجتو معا و أن يسج   يم  خضع لمتقييم ومن الم
 .  15جيتو الحدث و االستفادة من تجربة المرور بو افات الفرد خالل مو اتو و تصر  الحدث بل سموكي  

                                                           
  .324، ص3000هضة العربية، بريوت، لبنان، دار الن محمد اسماعٌل حمٌد، إدارة الموارد البشرٌة، 23
 235مرجع السابق ، ص.ال 24
 236مرجع سابق ، ص.ال 25
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موكيات المرغوبة لتقييم أداء الوظيفة عمى بل الكفيمة بتحديد الس  وييدف أسموب األحداث الحرجة إلى إبراز الس  
ل فييا األحداث الحرجة التي يمر   أفضل ما يرام فون أثناء تأدية بيا الموظ   وذلك عن طريق إعداد تقارير ي سج 

ة يمكن أن وىذا ما يجعل منو قاعدة لبرامج تدريبي   سير العمل(ر في غيرة التي قد تؤث  عمميم )مثل األخطاء الص  
بيدف تحسين وتنمية أداء األفراد، إذ ىو يقيس األداء وليس األفراد، إال أن من مساوئو انو ال يالقي  تعد  

أو  بيا مرؤوسييم يومياً  ؤساء كونو يستدعي منيم تسجيل األحداث الحرجة التي مر  من قبل الر   استحساناً 
و ال يسمح بمقارنة أداء األفراد أو أداء ا ما يجد فيو ىؤالء مضيعة لموقت، كما أن من مساوئو أن  وعيًّ أسب

 16الوحدات.

E. تقييم األداء بالنتائج: 
فات ات أو تصر  تائج التي تمي مباشرة أو غير مباشرة سموكي  رجة األولى تقييم لمن  إن تقييم أداء األفراد ىو بالد  

ز تقييم األداء بالنتائج عمى تقييم قياس ى األفراد إنجازىا إذ يرك  تي يتول  اطات واألعمال ال  شبيا الن  نة تتطم  معي  
 قييم األدائي لمنتائج وىما:مساىمات األفراد خالل ممارستيم لألعمال المسندة إلييم ويوجد نوعان من الت  

 اإلدارة باألىداف 
       .تخطيط العمل 

ىمات األفراد وقياس أدائيم ىو اإلدارة باألىداف التي طورىا العالم اإلداري النوع األول المستخدم في تقييم مسا
ية اإلدارة باألىداف تكمن في إدارتنا عمى تحديد ووضع يير "بيتر دركر" منذ أواسط الخمسينات وأىم  الش  

 17ة في إدارة تضع األىداف التالية:ات أعضاء المؤسسة كاف  ن سموكي  األىداف التي تعي  
 سة ككل.ؤس  أىداف الم 
   سة.أىداف لكل مدير من مدراء المؤس 
   سة.في المؤس  ف من موظ  أىداف لكل موظ 

 بيعي أن يتأكد أصحاب القرار مدراء كانوا أو أفراد من األمور التالية:من الط  
  ًأشير(.1أشير،  6إلنتاج )سنة، لالزمة منية ال  وتحديد األىداف والفترات الز   الجموس معا 
   ة.فق األىداف الموضوعي  ن متى وأين تت  ضم  ة تتوضع خطط عممي 
   د عمى تحقيق األىداف الموجودة.وضع مقاييس تؤك 

   طور الحاصل و مراجعتو بشكل دوري طيمة من متابعة الت   بعد وضع األىداف ورسم الخطط البد
ب قت و تقييميا من جانتائج التي تحق  دة إلنجاز األىداف كذلك البد من مراجعة الن  الفترة المحد  

و يعود ذلك إلى وضع أىداف فردية  18كل جياز أو مستوى إداري ساعدىم في وضع األىداف 

                                                           
 234،ص.1، ط2111خالد عبد الرحٌم الهٌتً، إدارة الموارد البشرٌة: مدخل استراتٌجً، دار حامد نعمان، األردن،  26
 236المرجع السابق ، ص.  23
 .222-223،ص. ص3000، القاهرة ،30ية من منظور القرن امحد سيد مصطفى، إدارة املوارد البشر    - 32
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سة كما أن األىداف بطمب من األفراد و رؤسائيم المباشرين أما لكل مستوى من مستويات المؤس  
 الخصائص المرافقة ألىداف ىذه اإلدارة فيي: 

 دة محد   -

 ة قياسي   -

 حديات ما يكفي فييا من الت   -

 . 19ؤساء والمرؤوسينعمييا من الر   افقمو  -
تخطيط اني المستخدم في تقديم األداء بالنتائج التي يعطيا األفراد أثناء ممارستيم لوظائفيم ىو مراجعة وع الث  الن  

الفارق بين اإلدارة ومراجعة تخطيط العمل يمكن في   أن  وع األول إال  ذي ىو شبيو إلى حد بعيد بالن  ال  العمل 
ب ورية التي يجب أن تحصل باستمرار بن رؤساء العمل ومرؤوسييم إذ أن آلية تخطيط العمل تتطم  المراجعة الد  
ل العمل وتساعد عمى تحقيق األىداف بحيث أن األىداف القياسية ليست تي تفع  ائمة لخطط العمل ال  المراجعة الد  

 .13دائما ىي المحور كما ىو حال اإلدارة باألىداف
       

                                                                             خاتمة
ة، لقد ارتبط ظيور مفيوم األداء بتطو ر دراسات المؤس   سة االقتصادي ة بصفة عام ة ودراسات اإلدارة بصفة خاص 

سيكي م رك زًا عمى جانب وتعد دت الن ظري ات حول محد داتو أو باألحرى الس بل الكفيمة لالرتقاء بو، فجاء الفكر الكال
سات، وقد تبمور ىذا الت وجو في مختمف الن ظري ات ال تي جاءت بيا المدرسة الت نظيم كأىم  محد د ألداء المؤس  

م الفكر بحركة البيروقراطي ة، ث   بمدرسة اإلدارة وأخيراً  الكالسيكي ة ابتداًء من مدرسة اإلدارة العممي ة مروراً 
تي عرضناىا سابقًا، نظيرية ال  وجيات الت  نظيم، ثم  باقي الت  ة داخل الت  العالقات االجتماعي  عمى  زاً االجتماعي مرك  

مة إلى تحقيق األداء األمثل الذي ة الوصول بالمنظ  ة بيا حول كيفي  وجية نظر خاص  كل منيا مت تي قد  وال  
  ة.راعات القوي  ديدة والص  فسة الش  ة تمتاز بالمنابيئة اقتصادي   وق وىذا طبعًا في ظل  يضمن ليا البقاء في الس  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .402املرجع السابق ، ص  - 39
 .430ص املرجع السابق،  -20
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 راسة:أواًل: أداة الد  
 تمو  , المشكمة حيال عمى آرائيم لمتعرف سورية  MTN  شركة في والمدراء لمعاممين وموج   استبيان استخدام تم

قاط ا يتناسب مع الن  بمة و الحالي   راسةالد   مة بموضوعالص   ذات ابقةالس   راساتالد   عمى العاالط   بعد االستبيان بناء
 ظري.المعروضة في اإلطار الن  

ة عاون مع قسم الموارد البشري  نة بواسطة البريد االلكتروني بالت  توزيعياعمى العي   عبارة، تم  (11بيان من)تف االسيتأل  
  ركة.في الش  
 ة لمبيانات:المعالجة االحصائي  ثانيًا:

 وكانت راسةبيانات الد   لتحميل spss اإلحصائي البرنامج ستخداما تم   راسةالد   استبيانات تجميع من االنتياء بعد

 : كالتالي المستخدمة األدوات
 .اً إحصائي   العينة توصيف اجل ( من (Frequency Table كراريةالت   الجداول 1-
 راسة.د  ال نةعي   أفراد عمى فوالتعر   لممستجوبين خصيةالش   البيانات ( لتحميل (Descriptive الوصفي حميلالت   2-
 أداء عمى ةالبشري   أداء الموارد إلدارة الحديثة الممارسات تأثير مدى لمعرفة( regression ) االنحدار 3-

 العاممين.
 بأداء ةالبشري  الموارد  إلدارة أداء الحديثة الممارسات ارتباط مدى لمعرفة ( correlations ) االرتباط 4-

 العاممين.
 و مناقشتها:راسة ثالثًا: تحميل نتائج الد  

 : إحصائياً  نةالعي   توصيف
 واالستفادة عرفالت   راسة بغرضالد   نةلعي   اإلحصائي الوصف باستخدام المبحوثين خصيةالش   البيانات تحميل تم  

 سنوات عدد , راسيالد   لالمؤى   , العمر , وع االجتماعيخصائصيم : الن   حسب نةالعي   أفراد عتوز   حيث منيا

 لوظيفي.ا المستوى , الخبرة

 
 (1جدول)

 تطبيقياالطار ال: ثانيالمبحث ال
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 26 عدد اإلناث أن   حيث اإلناث نسبة من أكثر االستبيان في المشاركين كورالذ   نسبة (1) الجدول من ضحيت  

 MTN  شركة العاممين في اغمب أن عمى يدل مام   % 62,2 نسبة 44 الذكور عدد بينما % 37,1 نسبة
 .ةالوظيفي   المستويات مختمف ومن كورالذ   من ىمسورية 

 

 (1جدول )
 
 حيث سنة  49-40أعمارىم بين   تتراوح ذينال   من ىم راسةالد   في المشاركين غمبأ أن  ( 1) الجدول من ضحيت  

 22سنة بعدد  39-30ذين تتراوح أعمارىم بين ال   ةالثاني   بالمرتبة ويأتي % 35,7 بنسبة شخص 25 عددىم بمغ
 15بعدد  %21.4مون نسبة سنة يشك   29-20ذين تتراوح أعمارىم بين بينما ال   %31.4نسبة و شخص 
ىناك أشخاص ، و  7و عددىم  %10مون نسبة عامًا يشك   50ى عمرىم ال ذين يتعد  فون ال  أما الموظ  شخصًا،

 سنة.20ف واحد أقل من موظ  

ل عامب الت  ذي يتطم  ذلك بسبب طبيعة عمميا ال  ة و باب في مواردىا البشري  ركة تعتمد عمى عنصر الش  الش   أن   أي  
 مع مشتركي خدماتيا.

 
 (4جدول)
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 شخص 22 بعدد جامعية شيادة عمى الحاصمين من ركةالش   في العاممين معظم أن(4ل)الجدو  من ضحيت  

 بنسبة خصش14دبعد المتوسط المعيد شيادة حممة يمييم,ةاسبالدر  المشاركين من % 41,4 نسبة مونيشك  

 % 4,3 نسبة مونيشك   بمومالد   حممة شيادة من أشخاص 3 يوجد انو نجد كما, راسةالد   في المشاركين من20%

 باقي ويتوزعة،راسالد   في المشاركين من 0,1%نسبة  مونيشك   الماجستير شيادة حممة من أشخاص 5 و

 .12,2 بنسبة ثانوية شيادة من واقل 12,3% %بنسبة  انويةالث   يادةالش   حممة بين المشاركين
 الفنيين. عمى األعمال الغيرمكتبية في وتعتمد ةالمكتبي   أعماليا في ياداتالش   حممة زعمىترك   ركةالش   أن نجد ومنو

 

 
 (5جدول )

 22 بعدد سنة 16- 20 بين تتراوح كبيرة بخبرة عونيتمت   ركةالش   في العاممين معظم أن(5)لالجدو  منيتضح 

 بعدد سنة 11 -15 بين يمتتراوح خبرت ذينال   األشخاص يمييم , راسةالد   في المشاركين من 31,4 ونسبة شخص

 سنوات 5 -10 بين خبرتيم تتراوح يمييم الذين , راسةالد   في المشاركين من % 22,2 ونسبة شخص 16

 أكثر خبرتيم شخص 11 ىناك كذلك , شخص 14 - بعدد راسةالد   في المشاركين من % 20 نسبة مونويشك  

 مونيشك   سنوات 5 من اقل خبرتيم أشخاص 7 و راسةالد   في- المشاركين من % 15,0 مونويشك   سنة 20 من

 والمرتفعة. طةالمتوس   الخبرة ذوي األشخاص عمى تعتمد ركةالش   أن   عمى ا يدلمم   راسةبالد   المشاركين من % 10
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 (6جدول )

 من % 44,3 ونسبة موظف31 بعدد فينالموظ   من ىم راسةالد   في المشاركين معظم أن(6)الجدول من يتضح

 بنسبة لممدراء مساعد 8و الدراسة في المشاركين من 24,3 بنسبة قسم رئيس 17 ىناك كان ذلكك , المشاركين

 ،أخرى ةوظيفي   درجات من أشخاص 4 إلى إضافةً  % 14,3 بنسبة إدارة مدراء 10 و المشاركين من % 11,4
 العاممين ةل كاف  رأي يمث   ةلمعرف ركةالش   في ةالوظيفي   المستويات مختمفة شرائح عمى توزيعو تم   االستبيان أن   أي

 . راسةالد   بموضوع
 راسة:ة الد  فرضي  
 في العاممين أداء و ةالبشري   إلدارة أداء الموارد الحديثة ة بين الممارساتيوجد ارتباط ذو داللة احصائي   -

 .سورية MTNشركة 

 (6جدول )
 % 24.9 ريفس   الوظائف ييمتق أن أي (0.249 )فسيرالت   معامل Rsquare قيمة أن  ( 6) الجدول من نالحظ

 .الوظائف تقييم إلى يعود العاممين أداء من % 24.9 نإف أخرى وبعبارة العاممين أداء من
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 (7جدول )

 لتقييم اثر وجود عمى يدل امم   0.05 من اصغر وىي 0.00 تساوي Sig قيمة أن نجد (8) الجدول ومن

 معادلة االنحدار: نستنتج أن يمكننا (8الجدول) ركة ومنالش   في العاممين أداء عمى الوظائف
 Y= 0.974 + 0.780X6 

 
 (8جدول)

 
 (01جدول )
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ن في تحس   كل أن   أي موجب وىو 0.204 تساوي Pearson االرتباط معامل قيمة أن (13)الجدول  من نالحظ
 .العاممين أداء في تحسين إلى يتؤد   الوظائف تقييم أسموب

 راسة:ًا: نتائج الد  رابع
 وىي% 97,4 التفسير معامل كان حيثسورية  MTN شركة في العاممين أداء عمى األداء لتقييم اثر ىنالك

 أن حيث ةبشري  ال الموارد إدارة لنجاح ميم ىوشرط تقييم األداء إن   2013 ,اهلل خمف دراسة مع فقتت   بذلك

 وجيان خطيطوالت   قييمفالت   ء الموظفينداأ بتقييم اقترن إذا إال   نجاح عامل ليشك   ال ةلمموارد البشري   دالجي   خطيطالت  

 مرتفعو. بنسبة قييمالت   رفس  ت متوقعو نتيجة أكيدبالت   وىي واحده لعممة
 وصيات:ًا: الت  خامس

 يشمل الوظيفي حميلالت   أن   حيث ومستمر دوري بشكل الوظيفي حميلالت   ةعممي   وتحديث مراجعة عمى العمل 1-

 ر مستمر.وتطو   ازدياد حالة يف بدورىا تكون والتي الوظائف جميع
 تكون بحيث لمعاممين الوظيفي الوصف حسب اختيارىا يتم حيث دائم بشكل األداء تقييم معايير تطوير 2-

 أكثر قييمالت   نتائج يجعل مما ةواحتياجاتو المستقبمي   العمل راتتطو   لمواكبة وذلك , لمقياس وقابمة ومفيومة واضحة

 ة.دق  
 أداءه تقييم نتائج عمى عرفالت   من فالموظ   يمكن األداء تقييم ةعممي   يتبع ةراجع غذيةت نظام وجود ضرورة 3-

 الوظيفي. األداء في عفوالض   ةالقو   نقاط يكشف بدوره الذي الوظيفي
 عمى إيجاباً  أو سمباً  رةالمؤث   ةالمستقبمي   االحتماالت عوق  بت ركةالش   في االستراتيجي خطيطالت   جيود تراعى أن 4-

 ة.الحالي   األزمة ظل في خصوصاً  العاممين وأداء ركةالش   اءأد
 , مؤتمرات, محاضرات ب القيام خالل من ةإداري   بتوعية والقيام ةالبشري   الموارد ثقافة عمى ركيزوالت   االىتمام 6-

دراك الوعي زيادة ىدفيا يكون عمل ودورات ندوات  سة.المؤس   في الممارسات ىذه ة تطبيقأىمي   وا 
 بعين وأخذىا ومبدعة باقتراحيا اءةبن   أفكار لديو عامل ألي تتيح حيث المفتوح الباب لسياسة ركةباع الش  إت   -7

 السياسات. و االستراتيجيات قييم ووضعبالت   العاممين إشراك و, اتاإلمكاني   بحسب وتطبيقيا االعتبار
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